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Вихід ,г
Кава-брейк

Найменування

Кава заварна з вершками та цукром (вершки порційні)
Кава заварна з цукром
Кава  з молоком (еспресо, американо, капучіно, латте)
Чай пакетований «Greenfield» в ас. з лимоном
Сік в асортименті «Галіція»  (скляна пляшка)
Сік в асортименті «Sandora» (подається в склянці)
Сік в асортименті «Sandora» (подається в закритій пляшці)
Лимонад м’ятно-лаймовий  (подається в склянці)
Морс ягідний (ягоди по сезону)
Узвар 
Вода мінеральна «Моршинська» газ, без/газ (скляна пляшка)
Вода мінеральна «Моршинська» газ, без/газ
Йогурт питний «Danone» без домішок
Фруктовий смузі з насінням льону та чіа 
Груша, банан, яблуко, йогурт 1,5% жирності без домішок, насіння льону, насіння чіа
Смузі з журавлиною та гранатом
Гранат, журавлина, молоко без глютену,  йогурт 1,5% жирності без домішок, мед
Яблучно-банановий смузі 
Яблуко, банан, йогурт 1,5% жирності без домішок, кориця
Вишневий смузі 
Вишня с/м, йогурт 1,5% жирності без домішок, мед
Шоколадно-банановий смузі 
Банан, шоколад, йогурт питний 1,5% жирності без домішок
Смузі фруктово-ягідний з насінням чіа
Смузі зі спіруліною, шпинатом, грушею і бананом
Смузі зі шпинату, авокадо та огірка
Детокс (броколі, яблуко, лайм)
Детокс (селера, яблуко)
Детокс (авокадо, ківі)

100/10
100

100/50
200/10

330
250
250
250
250
250
500
500
190
250

250

250

250

250

250

250
250
250
250
250

Напої

Желе молочно-кавове
Желе молочно-вишневе
Тістечко «Наполеон» з чорносливом
Тістечко «Наполеон» класичний
Тістечко «Медовик»
Тістечко «Захер»
Пана-Кота з малиновим желе

100
100
100
100
100
50
60

Десерти в порційних креманках
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Печиво «Фітнес» 
Вівсяні пластівці, насіння соняшника, насіння льону, сезаму (дієтичне печиво власного вироб-
ництва)
Печиво «Перлина»
Пісочне печиво з вишнею із пшеничного борошна, цукру, курячих яєць та вершкового масла  
(власне виробництво
Печиво «Солоне»
Борошно пшеничне, курячі яйця, масло вершкове, цукор, насіння льону, сіль, насіння сезаму 
(власне виробництво)
Печиво «Імбирне» 
Борошно пшеничне, цукор, яйця курячі, імбир, кориця, горіхи волоські, масло вершкове, 
розпушувач (власне виробництво)
Зефір малина/яблуко/журавлина (власне виробництво) 
Мінімаффін з апельсиновим смаком
Печиво МАКАРОН з сиром Дор Блю та малиною/кокос/маракуйя/фісташка/шоколад
Круасан із шоколадом та вишнею
Листкове тісто на основі вершкового масла та пшеничного борошна із додаванням чорного 
шоколаду та вишні
Круасан із мигдальною начинкою
Листкове тісто на основі вершкового масла та пшеничного борошна та  начинкою із мигдале-
вих горіхів, вершкового масла та вершків
Мінікруасан з баликом, солоним огірком, листком салата, сиром пармезан та вершковою 
заправкою
Мінікруасан з куркою, в’яленими томатами та листками базиліка
Мінікруасан з куркою,  моцарелою, зеленим салатом, помідором та соусом "Пілатті" 
Мінікруасан з сьомгою, зеленим салатом, огірком та кукурудзяним соусом
Кап-кейк міні з начинкою на вибір (кокосовий, шоколадний, шоколадно-банановий)
Сочник з сиром та шоколадом
Солодкий виріб з сирною начинкою та пісочного тіста на основі пшеничного борошна, 
вершкового масла та цукру
Листковий конвертик з яблуком
Листковий конвертик з вишнею
Конвертик із листкового тіста з шинкою та сиром
Конвертик із листкового тіста з м’ясною начинкою 
Виріб з листкового тіста на основі пшеничного борошна та вершкового масла з начинкою 
обсмаженого курячого м’яса та цибулі
Дріжджові пиріжки з вишнею 
Дріжджове тісто на основі пшеничного борошна, курячих яєць, цукру та ягід вишні
Дріжджові пиріжки з грибами 
Дріжджове тісто на основі пшеничного борошна, курячих яєць, смажених шампіньйонів з 
цибулею
Дріжджові пиріжки с м’ясом 
Дріжджове тісто на основі пшеничного борошна, курячих яєць та м’ясною начинкою із м’яса 
свинини
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Cморреброд з рикотою, руколою, анчоусами та солоним огірком 
Хліб на основі житнього борошна із сумішшю злаків кунжуту, соняшника та насінням льону
Сморреброд з в'яленими томатами та моцарелою 
Сир Філадельфія на основі коров'ячого молока, сир моцарела на основі коров'ячого молока, 
листя зеленого салату, паростки соняшника, хліб на основі житнього борошна із сумішшю 
злаків кунжуту, соняшника та насінням льону
Сморреброд з хумусом, авокадо, прошуто та пластівцями 
Хліб на основі житнього борошна із сумішшю злаків кунжуту, соняшника та насінням льону
Сморреброд з рикотою, с/с сьомгою, насінням гарбуза та мікрогріном 
Хліб на основі житнього борошна із сумішшю злаків кунжуту, соняшника та насінням льону
Сморреброд з козячим сиром, маринованим буряком, пластівцями мигдалю та перцем чилі 
Хліб на основі житнього борошна із сумішшю злаків кунжуту, соняшника та насінням льону
Сморреброд зі шпинатним пюре, болгарським перцем і соковитою індичкою 
Хліб на основі житнього борошна з сумішшю злаків кунжуту, соняшника та насінням льону, 
шпинат, вершкове масло, запечений болгарський перець, печене філе індички
Мінібургер "Вега" з авокадо, хумусом, салатом та томатами
Мінібургер з ростбіфом су-від в медово-гірчичному соусі
Мінібургер з біфштексом
Мінібургер з шинкою та сиром
Мінібургер з курячою котлетою
Мінікіш з зеленою цибулею, яйцем та сиром
Сендвіч з шинкою і сиром
Кайзер з кунжутом, вершкове масло, твердий сир, свіжий огірочок, шинка зі свинячого м'яса
Сендвіч вегетаріанський 
Грехемській хліб з плавленим сиром, родзинками, соковитою морквою і зеленим шпинатом
Сендвіч з біфштексом 
Кайзер з кунжутом, просочений заправкою з томатів і майонезу, з ароматним біфштексом з 
м'яса свинини, сиром і солоним огірочком
Сендвіч з двома видами сиру 
Булочка з кунжутом з пшеничного борошна, сир Філадельфія, сир Едам
Сендвіч Цезар
Булочка для бургерів з соковитим салатом, курячим філе, помідором, беконом, твердим 
сиром і майонезною заправкою
Круасан Капрезе
Круасан з додаванням зерен, хрусткими листочками салату Лоло і базиліка, сиром Моцарела, 
просочений заправкою із сиру Маскарпоне, свіжим помідором, оливками і олійно-лимонною 
заправкою
Сендвіч з шинкою та сиром
Тостерний хліб, свіжий огірочок, листя салату, шинка п/к, тостерний сир
Сендвіч з сьомгою
Тостерний хліб зі с/сол. сьомгою, свіжим огірочком і тостерним сиром
Сендвіч із редисом та петрушкою
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